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változásokkal jár, amely értelemszerűen 
nemcsak a jogi, közgazdasági szakembere
ket foglalkoztatja, hanem a pedagógiai és 
történettudományi kutatókat is. A tankönyv 
és Európai Unió így nem egy konferencia 
visszatérő témája.

A szerző tehát ennek a fontos témának a 
tankönyvekben megjelenő bemutatását 
elemzi és „méri”. Fontos, hogy a munka 
nem klasszikus tartalomelemzés, nem a tör
ténelmi, politikai adekvátságot veszi figye
lembe, hanem azt kutatja, hogy mennyire 
segíti a tartalom az olvasónak elmélyíteni a 
tudását, s hogy a sajátos didaktikai eszközök 
használata egybeesik-e azzal a tartalommal, 
amit közvetíteni szeretne.

Természetesen a tankönyvet, mint egé
szet is vizsgálja, de a két fontos szempont a 
tartalmi és a didaktikai dimenzió. Bemutatja 
a tankönyvek tantervi hátterét, a makró
struktúráját, a struktúraelemeit; ezen belül 
az alapszöveget, a didaktikai apparátust, az 
üres helyek szerepét és a tartalmi súlyponto
kat. A didaktikai apparátuson belül a szí
vemhez közel álló témával, a tankönyvek il
lusztrációjával is foglalkozik, de a bemuta
tás rövid és inkább adatszerű. Ennek az eljá
rásának valószínűleg az a magyarázata, 
hogy nem ez alkotja a kutatás sarkalatos 
pontját. A kommunikációval és a vizuális 
kultúrával is foglalkozó nyelvészek számára 
marad még kutatni való ezen a téren.

Minden egyes tankönyv kiértékelésre 
kerül egyenként is: így az olvasó szakavatott 
kritikát kap róluk. A kapott eredményeket 
összefoglalva közli az olvasóval a legfonto
sabb általánosítható megállapításokat.

A szerző tudatosan használja a grafikus 
megoldásokat, ábrákat, grafikonokat művé
ben, mely a munkáját még érthetőbbé, még 
átláthatóbbá és követhetővé teszi.

Dárdai Ágnes könyve jól átgondolt, tu
datosan tervezett alkotás, mely nagy segít
séget nyújt azoknak, akik tankönyv-kutatás
sal foglalkoznak. Bátran lapozhatja fel akár 
a tankönyvíró, akár a tankönyvek elbírálásá
ban részt vevő szakértő, de a tankönyvkiadó 
könyvek szerkesztésével foglalkozó mun

katárs is. Mégis én legjobban a tanár-to
vábbképzésben résztvevő tanároknak java
solnám, akik napi munkájuk szintjén mint 
taneszközt használják, és irányítják gyere
keiket ezek eredményes használatára, és a 
leendő tanároknak, akik most kézbe kapják 
azt a lehetőséget, amellyel az én korosztá
lyom és az előttem tanulók nem rendelkeztek.

A sok évi rutin nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy sokszor érthető az a koncepció, 
amellyel egyes szerzők kívánják saját meto
dikájukat a tankönyvekben bemutatni. A 
Dárdai Ágnes által írt könyv pedig világossá 
teheti a tankönyvhasználó számára, mi volt 
az a ráció, amely ilyenné vagy olyanná ala
kít egy könyvet. A könyv nyelvezete érthe
tő, világos, talán néha túlzottan is egyszerű
en fogalmaz a szerző a megszokott tudomá
nyos írásművekhez képest. Én személy sze
rint nagyon örülök ennek a munkának, és 
várom, hogy a szerző folytassa ilyen kuta
tásait.

Megemlítem, hogy szükség volna az 
idegen nyelvek tankönyveit is megvizsgálni 
hasonló módszerreL A magyarnak anya
nyelvi és „idegen nyelvként” használt tan
könyveinek szervezett keretekben folyó 
összehasonlító kutatásait pedig meg kellene 
kezdeni.
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Id. Ronald Schmidt, a Kaliforniai Állami 
Egyetem politológus professzora, 2000 áp
rilisában jelentette meg azt a könyvét, 
amelyben bemutatja az Egyesült Államok
ban napjainkban is dúló nyelvi konfliktusok 
mélyebb összefüggéseit, kritikailag elemzi 
az egymással gyakran éles ellentétben álló 
vélemények képviselőinek érvrendszerét,



76 KÖNYVSZEMLE

valamint felvillantja egy újfajta szintézisen 
alapuló nyelvpolitika jövőbeli esélyeit.

Schmidt professzor - aki vezető tisztsé
get tölt be az American Political Science 
Associationben is - olyan olvasmányos, 
ugyanakkor tudományos alapossággal fel
épített művet alkotott, amely joggal vívta ki 
mind a politikatudomány, mind pedig a 
szociolingvisztika jeles képviselőinek elis
merését Louis Fragától Joshua Fischmanig.

A könyv négy, egymástól jól elkülönít
hető részre tagolódik. A bevezetőben a szer
ző mozaikszerűen felvillantja azokat az ese
teket, amikor a nyelvhasználat szabályozá
sára irányuló helyi, tagállami és szövetségi 
szintű politikai döntések körül ádáz viták 
alakultak ki az elmúlt három évtizedben, 
hosszú időre megosztva a különböző etnikai 
háttérrel rendelkező amerikai közösségeket. 
A példák alapján kitűnik, hogy alapvetően 
három csomópont mentén csoportosítható a 
látszólag összefüggéstelen ügyek halmaza: 
1) a nyelvi kisebbségekhez tartozó gyerme
kek (kétnyelvű) oktatásának problematiká
ja; 2) az állampolgári jogok gyakorlásának 
biztosítása az angolul nem vagy nehezen 
értő lakosok számára; végül 3) az angol 
nyelv kizárólagos hivatalossá tételének kér
dése szövetségi, tagállami és helyi szinten 
egyaránt.

A nyelvpolitikai vitákban résztvevő 
amerikaiak alapvetően két csoportba sorol
hatók: a pluralizmus híveire, valamint az 
asszimiláció szükségességének hirdetőire. 
Ronald Schmidt mindkét oldal szemszögé
ből részletesen és irigylésre méltó pártatlan
sággal bemutatja, majd Rein fogalmával 
(1971) élve „érték-kritikus” módszerrel 
elemzi az érvek, ellenérvek és indulatok 
már-már kibogozhatatlan szövevényét.

A könyv három alfejezetre tagolódó első 
része sorra veszi a nyelvi konfliktusok kiala
kulásához általában szükséges előfeltétele
ket. Szinte minden esetben jelentős mögöt
tes szereppel bír az etnikai azonosságtudat, 
továbbá a nemzeti egység és az egyenlőség 
filozófiájának egymással rivalizáló elvei. 
Ezen összetevők akár robbanásveszélyes

elegyet is alkothatnak olyan környezetben, 
ahol a nagypolitika tényezői aktív állami 
szerepvállalást remélnek a nyelvi sokszínű
séget, kontaktust és versengést érintő prob
lémák megoldásában. Az egyes államok 
nyelvpolitikai megközelítésmódjai az apart
heid-típusú dominanciamodelltől kezdve 
az erőszakos asszimiláción át a svájci és 
belga konföderációs megoldáson keresztül 
a pluralista felfogásig terjedhetnek. A har
madik fejezetben az olvasó választ kap 
arra, hogy az Egyesült Államokban hogyan 
alakulnak a fent ismertetett tényezők, illetve 
az amerikai nemzeti karakter mibenléte kö
rül zajló értelmezési viták milyen kihatással 
lehetnek a nyelvpolitikai megközelítésmó
dokra.

A mű második fő része (4-6. fejezet) ap
rólékos részletességgel mutatja be a plura
lista és az asszimilációpárti érvek ellentétes 
történelemfelfogáson alapuló hátterét. A 
véleménykülönbségek többek között az 
amerikaivá válás önkéntes vagy kényszeres 
formáinak hangsúlyozásán, illetve a bur
kolt, etnikai és nyelvi alapon történő diszk
rimináció meglétének kétségbe vonásán 
vagy elismerésén alapulnak. A szerző mind
két álláspontot górcső alá veszi az igazsá
gosság és a közjó elveinek szempontjából 
egyaránt.

A harmadik rész (7-8 fejezet) a pluralis
ta, asszimilációs és az elkülönülésen alapuló 
konföderációs megközelítésmódok kritikai 
elemzését adja, rávilágítva a gyenge pon
tokra mindegyik érvrendszer tekintetében. 
Schmidt erősen támaszkodik a kanadai libe
rális filozófus, Will Kymlicka nézeteire, 
amelyek szerint az egyének életminőségé
nek javítása a politikai igazságosság megva
lósulásának kulcstényezője. Azonban az 
egyénnek saját magának kell meghatároznia 
- szabad mérlegelés alapján - a saját boldo
gulásához vezető utat. Á helyes választás
hoz elengedhetetlenül szükséges informáci
ókat és kritériumrendszert viszont az a kul
turális közösség közvetíti, amelybe az illető 
beleszületett vagy később tagjává vált. 
Amennyiben az érvelés helytálló, úgy az
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egyén számára a kulturális közösség állapo
ta és jövője létkérdés, hiszen ő csupán ezen a 
közegen keresztül definiálhatja önmagát és 
alakíthatja ki egyéniségét. Logikus tehát, 
hogy a társadalom minden egyes kulturális 
közösséget egyenlőként fogadjon el és ke
zeljen.

Ronald Schmidt szerint az igazságosság 
és a közjó elveinek hatékonyabb megvalósí
tása csupán az utolsó fejezetben felvázolt, 
pluralista integráción (Higham, 1984) ala
puló nyelvpolitika alkalmazásával lehetsé
ges. A javaslat az alábbi összetevőkön ala
pul: 1) Kétutas kétnyelvű oktatási progra
mokba kell bevonni a anyanyelvi kisebbsé
gekhez tartozó és az angol egynyelvű is
kolás gyermekek minél nagyobb hányadát. 
2) Jelentősen emelni kell az angol nyelv ta
nítására szánt összegeket olyan területeken, 
ahol a lakosság jelentős hányada nem beszél 
angolul. 3) Többletforrásokat kell juttatni az 
őslakos indián nyelvek megőrzése érdeké
ben. 4) Nem megengedhető, hogy az USA 
állampolgárai adott esetben azért ne hozhas
sanak felelős döntést a választásokon, mert 
nem tudnak angolul. 5) Növelni kell a két
nyelvű köztisztviselők arányát olyan terüle
teken, ahol a kisebbségi nyelvek magas kon
centrációban fordulnak elő. 6) A szövetségi 
kormány hathatós támogatást kell, hogy biz
tosítson a nyelvi kisebbségek csoportjai által 
fenntartott és működtetett civil szervezetek
nek. 7) Az 1964-es Polgárjogi Törvényt mó
dosítani kell, megtiltva a kisebbségek nyelvi 
alapon történő diszkriminációját is.

De a kifejezetten nyelvi vonatkozású in
tézkedések önmagukban nem lehetnek sike
resek. Ahogy a szerző a könyv végén rámu
tat, ehhez még legalább két területen szük
séges reformintézkedéseket foganatosítani. 
Jelentős és összehangolt erőfeszítésekre van 
szükség a bevándorlók munkaerőpiaci és ál
lampolgári beilleszkedésének elősegítése 
céljából, illetve hathatós lépéseket kell tenni 
az amerikai lakosság egészét is veszélyesen 
megosztó gazdasági egyenlőtlenségek or
voslása érdekében.

Czeglédi Sándor

Borbély Anna
Nyelvcsere
Budapest: MTA Nyelvtudományi 
Intézet Élőnyelvi Osztálya, 2001.

A szerző könyvében a magyarországi ro
mán kisebbség nyelvi helyzetét vizsgálja az 
1990-es évek elején. Hogy ez a helyzet meg
világítható és könnyebben értelmezhető le
gyen, könyve első részében megismertet a 
szociolingvisztikai nyelvcsere-kutatások- 
kal, az idevágó fogalmakkal (nyelvvesztés, 
nyelvhalál, nyelvpusztítás, nyelvmegőrzés, 
nyelvélénkítés). Röviden áttekinti a jelentő
sebb kutatásokat, különös hangsúlyt fektet
ve a jelenség típusaira, a nyelvcserét előidé
ző tényezőkre, a nyelvi oldal vizsgálatára és 
az ismertebb kutatási módszerekre. A 
nyelvcsere szakirodalmával foglalkozó rész 
kizárólag külföldi kutatók munkáira hivat
kozik, a hazai vizsgálatok bemutatására - 
terjedelmi okok miatt - nem kerül sor.

A nyelvcsere folyamatának vizsgálatá
hoz a két-, illetve többnyelvűségből kell ki
indulni, fontos annak eldöntése, hogy a kö
zösség két- vagy többnyelvűsége stabil 
vagy instabil (átmeneti) jelenség-e. A stabil 
kétnyelvű közösségek megőrzik az általuk 
használt nyelveket, ez annak a következmé
nye, hogy a nyelvek funkcionálisan elkülö
nülnek egymástól. Az instabil kétnyelvű kö
zösségek saját nyelvük használatáról áttér
nek egy másik (leggyakrabban többségi) 
nyelv használatára, ezzel a nyelvcsere fo
lyamatát élik át. A folyamat kezdetének mi
nősül, ha a közösség egy vagy több tagja 
nem használja többé csoportja anyanyelvét, 
hanem egy másik nyelvet beszél. A folya
mat akkor fejeződik be, ha a közösség egyet
len tagja sem beszéli már az eredeti nyelvet. 
A nyelvcsere folyamata közösségre vonat
kozik, egyúttal társadalmi és nyelvhasznála
ti változásokat jelent, a nyelvvesztés ezzel 
szemben egy bizonyos beszélőre (egyénre) 
utal, akinek egyéni nyelvi rendszerében a 
nyelvcsere megjelenik. A funkcionális nyelv
vesztés arra utal, hogy radikálisan csökken


